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Stuttgart, 02.09.2021 
Mikis Theodorakis  

Das große Vorbild viele Generationen ist für immer weg  
 

Zuerst etwas ganz persönliches. Mein lieber Mikis. Als ich 1964 Dir meinen „Lamprakis“-Aufnahme-

Antrag überreichte, konnte ich nicht ahnen, dass das die wichtigste Entscheidung meines Lebens war. 
Denn ohne meine Lambrakis-Mitgliedschaft und die anschließende KKE-Schule, wäre ich nicht das, was 
ich heute bin, geworden. Du hast immer meinen Lebensweg bestimmt. Dass Du in Deinen späten Tagen 
zweimal auch von den „Falschen“ viel Lob bekommen hast, hat mich tief geschmerzt. Das erste Mal ging 
es um Nordmazedonien, das andere um die de facto Abschaffung des Asylrechts. Trotzdem bin ich Dir 
dankbar. Und so bleibst Du für immer mein Idol. Gute Reise Mikis. Und wenn es stimmt, dass nach dem 
Tod das „Leben“ weiter geht, dann freue ich mich auf deine neuen Musik-Kompositionen und auf die 
Stimme von Grigoris Bithikotsis.  

Mikis Theodorakis. In einem Interview 2005 machte er deutlich: „Es geht in dieser Frage gar 
nicht um rechts und links, es geht vielmehr um oben und unten. Solange die fürchterliche 
Ausbeutung der Armen durch die Reichen anhält, wird es Reaktionen geben, die sie 
Terrorismus nennen. Wenn aber die westlichen Verbündeten der NATO Frauen und Kinder in 
Afghanistan bombardieren, was ist denn das? Ist das etwa kein Terrorismus? Der große 
Terrorist für mich ist die Ungerechtigkeit, die von den reichen Völkern ausgeht.“ 

   

Photos aus dem Theodorakis-Museum Zatouna. 

Mikis Theodorakis. In einem kirchlichen Konzert sagte zum Archiepiskop von Athen Chrystodoulos: Gott 
hat uns das Leben geschenkt. Und nur ER darf es wieder zurücknehmen.  
Eine, wie ich finde, bemerkenswerte Antikriegsaussage!  
Nun lieber Mikis, jetzt bist Du beim Gott. Sag IHM was Du für die Menschen getan hättest, 
wenn Du ER wärest.    

 
Liebe Freunde der EEEΔ.ΒΒ, 
Anstelle von Blumen, empfehle ich eine finanzielle Unterstützung der von den Einwohnern 
Zatounas geplanten Aufstellung einer Theodorakis-Skulptur in Zatouna. Mehr Informationen 
vom 1.Vorsitzender des Vereins „Zatouniton“ Alexandros Katsiros akatsiros@yahoo.gr  
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Μίκης Θεοδωράκης 
Έφυγε για πάντα το μεγάλο πρότυπο  

 
Πρώτα-πρώτα κάτι το προσωπικό. Αγαπητέ μου Μίκη. Όταν Σου παρέδωσα την αίτηση εγγραφής μου 
στην Νεολαία  "Λαμπράκη" το 1964, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό ήταν η πιο σημαντική απόφαση 
της ζωής μου. Γιατί χωρίς την Νεολαία Λαμπράκη και την μετέπειτα  σχολή του ΚΚΕ που ακολούθησε, 
δεν θα είχα γίνει αυτό που είμαι σήμερα. Εσύ καθόριζες πάντα την πορεία της ζωής μου. Το γεγονός ότι 
στις τελευταίες μέρες Σου έλαβες δύο φορές πολλούς επαίνους και από τους "λάθος" ανθρώπους με 
πλήγωσε βαθιά. Την πρώτη φορά επρόκειτο για τη Βόρεια Μακεδονία, την άλλη για την de facto 
κατάργηση του δικαιώματος ασύλου. Παρ' όλα αυτά, Σου είμαι ευγνώμων. Και έτσι θα παραμείνεις το 
είδωλό μου για πάντα. Καλό ταξίδι Μίκη. Και αν είναι αλήθεια ότι η "ζωή" συνεχίζεται και μετά το θάνατο, 
τότε ανυπομονώ για τις νέες μουσικές Σου συνθέσεις που και αυτές θα ερμηνεύσει φυσικά ο Γρηγόρης 
Μπιθικώτσης.  

 
Μίκης Θεοδωράκης. Σε μια συνέντευξή του το 2005, το ξεκαθάρισε: "Αυτό το ερώτημα δεν έχει να κάνει 
καθόλου με δεξιά και αριστερά, αλλά περισσότερο με πάνω και κάτω. Όσο συνεχίζεται η 
τρομερή εκμετάλλευση των φτωχών από τους πλούσιους, θα υπάρχουν αντιδράσεις που 
ονομάζουν τρομοκρατία. Αλλά όταν οι δυτικοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ βομβαρδίζουν γυναίκες και 
παιδιά στο Αφγανιστάν, τι είναι αυτό; Αυτό δεν είναι τρομοκρατία; Ο μεγάλος τρομοκράτης για 
μένα είναι η αδικία που προέρχεται από τα πλούσια κράτη" 
 
Μίκης Θεοδωράκης προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χριστόδουλο στο τέλος μιας εκκλησιαστικής 

συναυλίας: Ο Θεός μας έδωσε τη ζωή. Και μόνο ΑΥΤΟΣ μπορεί να την πάρει πίσω.  
 
Μια, κατά τη γνώμη μου, αξιοσημείωτη αντιπολεμική δήλωση!  
Αγαπητέ Μίκη, τώρα βρίσκεσαι δίπλα στον Θεό. Πες ΤΟΥ τι θα έκανες Εσύ για τους 
ανθρώπους, αν Εσύ καθόσουν στον Θρόνο ΤΟΥ.  
 
Αγαπητοί φίλοι της ΕΕΕΔ.ΒΒ 
Αντί λουλουδιών, προτείνω να ενισχύσουμε οικονομικά την προσπάθεια των κατοίκων της 
Ζάτουνας που σχεδιάζουν την ανόρθωση και  εγκατάσταση μιας προτομής του Μίκη 
Θεοδωράκη στη Ζάτουνα. 
Από τον πρόεδρο του Συνδέσμου των Απανταχού Ζατουνιτών, Αλέξανδρο Κατσίρο μπορείτε να 

πάρετε περισσότερες πληροφορίες: akatsiros@yahoo.gr 
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